
নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্বাস্থ্য দপ্তর (NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH)
আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাম (Early Intervention Program) প্রোগ্রোম পেফরোরেল

শিশুটিে বসবরোরসে করোউশটি: শিশুে পেফরোরেরলে তরোশেখ: (মবাস/নদি/বছর)  / /

শবভরোগ 1:   ্ ভয়বাজিীয় তথথ্য (এই ববাভসে টির নিহ্ন নদভয়, নমউনিনসপথ্যবান্টি নিভদ্কশ রভর স্ে তবারবা স্রফবাভর্ উৎস স্থভর নিশ্চয়তবা স্পভয়ভছ স্ে 
নপতবামবাতবা/আইনি অনেেবাবভরর সবাভথ পরবামশ্ক ররবা হভয়নছ্, এবং স্রফবাভরভ্র নবষভয় আপনতি রভরনি)

শিশুটিে নরোম: 

িবাভমর স্শষবাংশ                            িবাম                                    মবাভের িবাম

জন্ম তরোশেখ: (মবাস/নদি/বছর) / /

্ভরোবিরোলী ভরোষরো বরো প�রোগরোর�রোরগে পদ্ধশত:

নশশু ববাববা-মবা/আইনি অনেেবাবর
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শলঙ্গ: পুরুষ      

 মনহ্বা
শিশুে ঠিকরোনরো: (রবাস্বা, অথ্যবাপবাট্ক ভমন্ িং.)

জরোশতগত  নহসপথ্যবানির  
পশেচয়: ববা ্থ্যবাটিভিবা      
 অ-নহসপথ্যবানির
 ববা অ-্থ্যবাটিভিবা

জরোশত: (েনদ এরবানির নবষয় ্ভেবাজথ্য হয় তবা নিব্কবািি ররুি)
আভমনররবাি েবারতীয় ববা  
 স্বািীয় আ্বাস্বানিববাসী 
এশীয়          

রৃষ্বাঙ্গ অথববা আনরিরবাি 
আভমনররবাি 

স্বািীয় হবাওয়বাইনিববাসী অথববা 
অিথ্যবািথ্য ্শবান্ত মহবাসবাগরীয় 
দ্ীপববাসী   

স্বেতবাঙ্গ

পেফরোরেরলে করোেণ: (অিগু্হ রভর এরটি টির ররুি)
1.  অনরুময় এই নশশুটিভর স্রফবার ররবা হভয়ভছ রবারণ ওর 

নবরবাশজনিত নব্ম্বি ববা অক্ষমতবা আভছ বভ্ সভদেহ ররবা হভছে।
2.  শনশচিত এই নশশুটিভর স্রফবার ররবা হভয়ভছ রবারণ ওর নিনশ্চত 

অক্ষমতবা আভছ (শবারীনরর ববা মবািনসর সমসথ্যবা নিি্কবানরত হভয়ভছ 
স্েটির ফ্বাফ্ নহভসভব নবরবাশজনিত নব্ম্ব থবারবার উচ্চ  
সম্বাবিবা রভয়ভছ)।

3.  ঝঁুশকসম্পন্ন এই সমভয় এই নশশুটির ্নতবন্ী হওয়বার নবষভয় 
সভদেহ ররবা হভছে নরো তভব তবাভর স্রফবার ররবা হভছে রবারণ স্স 
্নতবন্ী হওয়বার ঝঁুশকরত রভয়ভছ (স্েমি, েঁুনরর মবাপরবাঠি 
নিয়ভম নিনহ্নত ররবা হভয়ভছ, CAPTA স্রফবাভর্, ইতথ্যবানদ)।

4.   ঝঁুশকরত নশশু নিউবি্ক নহয়বানরং ন্রিনিং পবাস রভরনি এবং 
্ভয়বাজিীয় ফভ্বা-আপ পবায়নি৷

পেফরোরেল উৎরসে তথ্য:

্থম িবাম                                     িবাভমর স্শষবাংশ                      

এভজনসি/স্ফনসন্টির িবাম:  

ঠিরবািবা:  

স্টন্ভফবাি: ( )   -   এসেভটিশি  

ফথ্যবাসে: ( )   -   

ইভমই্:  

পেফরোরেল উৎরসে ধেণ: (অিগু্হ রভর এরটি টির ররুি)

  ববাববা-মবা/আইনি অনেেবাবর

  অিথ্যবািথ্য পবানরববানরর সদসথ্য (নিনদ্কষ্ট ররুি)

  নশশুর ্বাথনমর স্বাস্থ্যভসববা ্দবািরবারী     

  হবাসপবাতবা্ ববা নলিনির

  রনমউনিটি স্্বাগ্বাম/EIP ্দবািরবারী

  অিথ্যবািথ্য (নিনদ্কষ্ট ররুি)

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবরকে নরোম:

িবাভমর স্শষবাংশ ্থম িবাম

ববানি: ( )   -   স্স্: ( )   -  

রম্কস্্: ( )   -  

ঠিরবািবা: 

রবাস্বা, অথ্যবাপবাট্ক ভমন্ িং.

শহর নজপ স্রবাড 

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবরকে নরোম:

িবাভমর স্শষবাংশ ্থম িবাম

ববানি: ( )   -   স্স্: ( )   -  

রম্কস্্: ( )   -  

ঠিরবািবা: 

রবাস্বা, অথ্যবাপবাট্ক ভমন্ িং.

শহর নজপ স্রবাড 

পশেচ�্রোকরোেী/শবকল্প প�রোগরোর�রোরগে নরোম:

িবাভমর স্শষবাংশ ্থম িবাম                     

স্টন্ভফবাি িম্বর: ( )   -  

শিশুটিে সরোরথ সম্পক্: 

   নপতবামহ-নপতবামহী অিথ্যবািথ্য:    

  পবা্র ববাববা-মবা 
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শবভরোগ 2:   পিয়রোে কেরোে জন্য শনম্নশলশখত তরথ্যে অবগত, শলশখত অশভভরোবকীয়/আইশন অশভভরোবরকে সম্মশত ্রয়রোজন:

বরোচ্রোে নরোম: জন্ম তরোশেখ: / /   
 িবাভমর স্শষবাংশ ্থম িবাম MM DD YYYY
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  পেফরোরেল পসরোস্ শনশচিত করে প� তরোেরো শনম্নশলশখত তথ্য এবং প�রকরোরনরো সং�কু্ত নশথ অন্তভ্ুক্ত কেরোে জন্য শলশখত 
অশভভরোবকীয় সম্মশত জরোশনরয়রে।

 পেফরোরেল পসরোরস্ে স্রোক্ষে: 

পেফরোরেল করোেণ অশতশেক্ত তথ্য:
নবরবাশজনিত উভদ্গ সম্পনর্ক ত অনতনরক্ত তথথ্য ্দবাি ররুি। স্েভরবাভিবা পরীক্ষবা অন্তেু্ক ক্ত ররুি েবা সম্পন্ন হভয়ভছ এবং এর ববা এরবানির নবরবাশজনিত 
স্ক্ষভরে নশশুটির রবাে্করবানরতবা েবা এরটি নবরবাশজনিত নব্ম্ব ততনর ররভত পবাভর েবা EIP-এর জিথ্য নশশুটির স্েবাগথ্যতবা ্নতষ্বা ররভত পবাভর।
অনগু্হ করে সমস্ত করো�্কেী পক্ষত্র পেীক্ষরো করুন প�খরোরন শিশুটি শবলম্ব ্দশি্ত হরছে (্রোসশঙ্গক মন্তব্যগুশল অন্তভ্ুক্ত করুন বরো নশথ 
সং�কু্ত থরোকরল পনরোট করুন):

 অশভর�রোশজত: 

 জ্রোনসম্বন্ীয়: 

 প�রোগরোর�রোগ: 

  িরোেীশেক (স্থূল এবং সথূক্ষ্ম পমরোটে দক্ষতরো এবং দশৃটি, শ্রবণ, ওেরোল পমরোটে শফশিং এবং খরোবরোে পগলরোে পক্ষরত্র সমস্যরোগুশল অন্তভ্ুক্ত): 

 

  সরোমরোশজক-আরবগজশনত: 

  নশথ সং�কু্ত েরয়রে: 

  শনধ্রোশেত অবস্রো(সমথূহ) (িরোয়রোগরনরোশসস অন্তভ্ুক্ত /শবশভন্ন পেরোরগে আন্তজ্রোশতক পশ্রণীশবভরোগ (International Classification of 
Diseases, ICD-10)-এে পকরোিসমথূহ:

 

 অশতশেক্ত পেফরোরেল শবিদসমথূহ: 

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবরকে স্রোক্ষে:  তরোশেখ:  /  /     
অনগু্হ করে লক্ষ্য করুন: েনদ পূরণভেবাগথ্য স্রফবাভর্ ফভম্ক সন্তবাভির স্ররড্ক /নরভপবাট্ক  সংেুক্ত ররবার জিথ্য সম্মনতর জিথ্য নপতবা-মবাতবা/আইিগত 
অনেেবাবভরর ইভ্রট্রনির স্বাক্ষর থবাভর, পসই স্রোক্ষেটিরত একটি ববদ্ুযশতন স্রোক্ষে ববধতরো শচশনিতকরোেীও অন্তভ্ুক্ত থরোকরত হরব 
(Adobe Acrobat, DocuSign ইত্যরোশদ অ্যরোশলিরকিরনে মরোধ্যরম উপলব্ধ) এরত ফরম্ স্রোক্ষরেে তরোশেখ এবং সময় অন্তভ্ুক্ত থরোরক। 
েনদ স্সই সুরক্ষবা উপ্েথ্য িবা থবাভর এবং িবারবা 2-এর জিথ্য নপতবামবাতবা/আইিগত অনেেবাবভরর স্বাক্ষভরর ্ভয়বাজি হয়, তবাহভ্ স্রফবাভর্ ফম্কটি 
অবশথ্যই শ্টি কেরো হভব েবাভত নপতবা-মবাতবা/আইি অনেেবাবর রবাগভজর অিনু্নপভত সম্মনতর জিথ্য স্বাক্ষর ররভত পবাভরি। 

   অনেেবাবভরর অবনহত ন্নিত সম্মনত সহ, অিগু্হ রভর স্ররড্ক  ববা ্নতভবদি সংেুক্ত ররুি েবা আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাভমর জিথ্য স্েবাগথ্যতবা 
নিি্কবারভণ সহবায়তবা ররভব৷

* অিগু্হ রভর এই ফম্কটি পূরণ ররবার সময় নিভদ্কশবাব্ী স্দিুি। ফম্কটি স্ম্ ররবা স্েভত পবাভর, ফথ্যবাসে ররবা স্েভত পবাভর ববা নশশুর আববানসর রবাউনন্/স্পৌরসেবার 
আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাভম পবাঠবাভিবা স্েভত পবাভর।
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DOH-5775 (Bengali) - নিভদ্কশবাব্ী (05/22) পৃষ্বা 8 এর 1

পেফরোরেরলে জন্য বয়রসে ্রয়রোজনীয়তরো:

আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাম (Early Intervention Program, EIP)-এর জিথ্য স্রফবাভর্গুন্ 3 বছভরর রম বয়সী নশশুভদর জিথ্য ররবা উনিত। েনদ স্রবাভিবা নশশুভর 
তবার তৃতীয় জন্মনদি স্থভর 45 নদভির রম সমভয়র মভিথ্য স্রফবার ররবা হয় এবং নশক্ষবা আইি (Education Law)-এর 4410 িবারবার অিীভি পনরভষববার জিথ্য সম্বাবথ্য 
স্েবাগথ্য হয়, তবাহভ্ আন ্্ক ইন্বারভেিশি অনফনশয়বা্ (Early Intervention Official, EIO), ন্নিত অনেেবাবরীয় সম্মনতভত, নশশুটিভর, স্েিবাভি স্স থবাভর, স্সই 
স্বািীয় সু্্ স্জ্বায় ন্সু্্ নবভশষ নশক্ষবা রনমটি (Committee on Preschool Special Education, CPSE)-এর রবাভছ পবাঠবাভব । EIO-স্র তবাভদর তৃতীয় জন্মনদভির 
45 নদভির মভিথ্য উভলেি ররবা স্রবাভিবা নশশুর জিথ্য এরটি মূ্ থ্যবায়ি, অথ্যবাভসসভমন্, ববা এরটি ্বাথনমর স্তন্ত্র পনরববার পনরভষববা পনররল্পিবা (Individualized Family 
Service Plan, IFSP) সেবা পনরিবা্িবা ররবার ্ভয়বাজি স্িই।

শবভরোগ 1:

পক্ষত্রসমথূহ �রো স্রোনীয় EIP-পত পেফরোরেল কেরোে সময় অবি্যই সম্পথূণ্ কেরত হরব। পেফরোরেল ফম্ পকবল শবভরোগ 1-এে তথ্য সহ শবভরোগ 1 পথূেণ 
কেরোে পরে জমরো পদওয়রো প�রত পরোরে। শবভরোগ 1-এ তথ্য জমরো পদওয়রোে জন্য অশভভরোবকীয় সম্মশতে ্রয়রোজন পনই। অশভভরোবকরদে অবি্যই 
উরলেখ কেরোে অশভ্রোয় সম্পরক্ অবশহত কেরত হরব এবং �শদ পকরোরনরো অশভভরোবক আপশতি করেন, তরোহরল পেফরোরেল কেরো �রোরব নরো। 

পশেশিটি 1 পদখুন: বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবক পেফরোরেল কেরত আপশতি কেরল কী কেরবন
অিগু্হ রভর সুস্পষ্টেবাভব ন্িুি ববা সমস্ স্রফবাভর্ তথথ্য টবাইপ ররুি৷

শিশুটিে বসবরোরসে করোউশটি: 

নশশুটি স্ে রবাউনন্ভত থবাভর তবা ন্িুি। এটি স্সই রবাউনন্ হভব স্েিবাভি EIP স্রফবাভর্ পবাঠবাভিবা হয়। 

পেফরোরেরলে তরোশেখ:

এটি স্সই তবানরি স্ে স্রফবাভর্ স্সবাস্ক স্বািীয় EIP-স্ত স্রফবাভর্ জমবা নদভছে। এটি গুরুত্বপূণ্ক স্ে স্রফবাভর্ তবানরিটি সঠির।

শিশুটিে তথ্য

শিশুটিে নরোম: 

্দতি স্বািগুন্ভত নশশুর পুভরবা িবাম অন্তেু্ক ক্ত ররুি (নশশুর পদবী, নশশুর িবাম এবং নশশুর মিথ্য িবাম)। অিগু্হ রভর নিনশ্চত ররুি স্ে নশশুর িবাভমর ববািবাি 
সঠির। ডবারিবাম বথ্যবহবার ররভবি িবা। 

জন্ম তরোশেখ:

সন্তবাভির জন্ম তবানরি ফম্কথ্যবাট MM/DD/YYYY।

শিশু এবং বরোব-মরো/আইশন অশভভরোবরকে ্ভরোবিরোলী ভরোষরো বরো প�রোগরোর�রোরগে পদ্ধশত: 

নশশু এবং ববাব-মবা/আইনি অনেেবাবভরর ্েবাবশবা্ী েবাষবা ববা স্েবাগবাভেবাভগর পদ্ধনত ন্িুি।

শলঙ্গ: 

নশশুটির ন্ঙ্গ (পুরুষ ববা মনহ্বা) নিভদ্কশ রভর বসেটি স্ির ররুি।

শিশুে ঠিকরোনরো: 

নশশুটির সমূ্পণ্ক ঠিরবািবা (স্েভরবাভিবা অথ্যবাপবাট্ক ভমন্ িম্বর সহ), শহর এবং নজপ স্রবাড + 4 অন্তেু্ক ক্ত ররুি। 

জরোশতগত পশেচয় এবং জরোশত: 

্নতটি নবেবাভগর জিথ্য উপেুক্ত বসে স্ির ররুি। এরটি নশশুর জিথ্য এরবানির পনরিয় নিব্কবািি ররবা স্েভত পবাভর। 

পেফরোরেরলে করোেণ:

এই নবেবাভগ, আপনি EIP-স্ত স্রফবাভর্ ররবার রবারণ নিব্কবািি ররভবি। এটি গুরুত্বপূণ্ক স্ে আপনি পকবল একটি করোেণ শনব্রোচন করুন।

নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্বাস্থ্য দপ্তর (NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH)
আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাম (Early Intervention Program) প্রোগ্রোম পেফরোরেল শনরদ্িরোবলী এবং তথ্য
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1. ্শতবন্কতরো থরোকরোে সরদেহ:
স্রফবাভর্ স্সবাস্ক সভদেহ রভর স্ে স্রফবার ররবা নশশুটির নবরবাভশর এর ববা এরবানির রবাে্কররী স্ক্ষভরে অক্ষমতবা/নবরবাশজনিত নব্ম্ব রভয়ভছ (অনেভেবানজত, 
জ্বািীয়, স্েবাগবাভেবাগ, শবারীনরর (দনৃষ্ট, শ্রবণ, ওরবা্ স্মবাটর নফনডং এবং নগভ্ স্ফ্বার স্ক্ষভরে সমসথ্যবা সহ), এবং সবামবানজর-মবািনসর)। অক্ষমতবা আভছ 
(নবরবাশজনিত নব্ম্ব সহ) এমি সভদেহ ররবা নশশুভদর জিথ্য স্রফবাভর্গুন্ নিম্নন্নিগুন্র উপর নেনতি রভর ররবা হভব:

A. এরটি উন্নয়িমূ্ র ্রিীনিং ববা ডবায়বাগিনটের পদ্ধনত(গুন্), ্তথ্যক্ষ অনেজ্তবা, পে্কভবক্ষণ, এবং নশশুর নবরবাভশর অগ্গনতর উপ্নধির ফ্বাফ্;

B. এরজি অনেেবাবর দ্বারবা ্দতি তথথ্য েবা এরটি নবরবাশজনিত নব্ম্ব ববা অক্ষমতবা নিভদ্কশ রভর;

C. অথববা এরজি অনেেবাবভরর অিভুরবাি স্ে এই িরভির স্রফবাভর্ ররবা হভব।

 দ্রটিব্য: স্ে নশশুরবা হবাসপবাতবা্ স্থভর ছবািবা পবাওয়বার আভগ তবাভদর ইিভপভশন্ নিউবি্ক নহয়বানরং ্রিীনিং পবাস রভরনি এবং স্েভরবাভিবা বনহরবাগত নশশুর 
শ্রবণশনক্ত ্রিীনিং বথ্যথ্ক হভয়ভছ তবাভদর ্নতবন্ী হওয়বার সভদেভহ EIP-স্ত স্রফবার ররবা হয়, েবাভত এরটি নরন্রিনিং ববা এরটি নিনশ্চতররণ (ডবায়বাগিনটের) 
শ্রবণ পরীক্ষবা অনডও্নজভটের নবভবিিবার নেনতিভত সম্পন্ন হয়। শ্রবণশনক্ত হবানরভয়ভছ বভ্ সভদেহ ররবা এরটি নশশুর 3 মবাস বয়ভসর আভগ এরটি 
ডবায়বাগিনটের অনডও্নজরথ্যবা্ মূ্ থ্যবায়ি ররবা উনিত।

2.  শনশচিত অক্ষমতরো:
নশশুভর EIP-স্ত স্রফবার ররবা হভছে রবারণ তবাভদর এরটি শবারীনরর ববা মবািনসর অবস্বার নিণ্কয় ররবা হভয়ভছ েবার ফভ্ নবরবাভশ নব্ম্ব হওয়বার উচ্চ সম্বাবিবা 
রভয়ভছ।
পশেশিটি 2 পদখুন: শবকরোিজশনত শবলরম্বে উচ্ সম্রোবনরো সহ িরোেীশেক ও মরোনশসক অবস্রো শনণ্য় কেরো হরয়রে 

পিরভলপরমটিরোল মশনটশেং (িবাইল্ড ফবাইন্ড নসভটেম)

3. ঝঁুশকরত:
নশশুটির স্রবাভিবা ডবায়বাভগবািজড অক্ষমতবা স্িই এবং স্রফবাভর্ স্সবাস্ক সভদেহ রভর িবা স্ে নশশুটির বত্ক মবাভি এরটি অক্ষমতবা রভয়ভছ৷ নশশুটিভর 
পিরভলপরমটিরোল মশনটশেং জিথ্য স্রফবার ররবা হভছে রবারণ নশশুটির এরটি ্নতবন্রতবা থবারবার ঝঁুশক আভছ।
পশেশিটি 3 পদখুন: অক্ষমতরোে ঝঁুশকরত থরোকরো শিশুরদে পেফরোরেল শনম্নশলশখত শচশকৎসরোজশনত/বরোরয়রোলশজক্যরোল বরো বিিবকরোলীন ঝঁুশকে 
মরোনদরডেে উপে শভশতি করে কেরো হরব
• নশশু নিে্কবাতি ্নতভরবাি ও নিনরৎসবা আইি (Child Abuse Prevention and Treatment Act, CAPTA) স্রফবাভর্: স্েসব নশশুভর স্ফডবাভর্ CAPTA-এর 
অিীভি EIP-এ স্রফবার ররবা হভয়ভছ, েবাভদর নব্ভম্বর সভদেহ স্িই ববা নব্ভম্বর উচ্চ সম্বাবিবা সহ এরটি স্রবাগ নিণ্কয় ররবা হভয়ভছ, তবাভদর ঝঁুশকসম্পন্ন 
ব্বা হভব।

4. শনউবন্ শহয়রোশেং শ্রিশনং ব্যথ্ হওয়রোে করোেরণ ঝঁুশক:  
নশশুরবা েনদ আন ্্ক নহয়বানরং নডভটরশি অথ্যবান্ড ইন্বারভেিশি (Early Hearing Detection and Intervention, EHDI) স্্বাগ্বাভমর অিীভি তবাভদর নিউবি্ক 
নহয়বানরং ন্রিনিং পবাস িবা রভর এবং সময়মভতবা ্ভয়বাজিীয় ফভ্বা-আপ িবা রভর অথববা ডকুভমভন্শি অিপুনস্ত থবাভর তভব নশশুভদরও েঁুনরপূণ্ক নবেবাভগ 
উভলেি ররবা হয় ।

পেফরোরেল উৎরসে তথ্য

পেফরোরেল পসরোস্: 

• স্ে বথ্যনক্ত স্রফবাভর্ ররভছ তবার জিথ্য স্েবাগবাভেবাভগর তথথ্য।
• ্দতি স্স্পসগুন্ভত িবাম এবং পদবী৷
• বথ্যনক্ত েনদ স্রবাভিবা এভজনসির হভয় রবাজ রভর তবাহভ্ এভজনসি ববা স্ফনসন্টিভর অন্তেু্ক ক্ত ররুি। 

• ঠিরবািবা অন্তেু্ক ক্ত ররুি।
• এরটি স্ফবাি িম্বর (এসেভটিশি সহ) এবং ফথ্যবাসে িম্বর অন্তেু্ক ক্ত ররুি স্েিবাভি ্ভয়বাজভি স্রফবাভর্ স্সবাভস্ক স্পৌঁছবাভিবা স্েভত পবাভর।
• ্ভয়বাজি হভ্ স্রফবাভর্ স্সবাভস্ক স্পৌঁছবাভিবার জিথ্য বথ্যবহবার ররবা ইভম্ অন্তেু্ক ক্ত ররুি। অিগু্হ রভর মভি রবািভবি, সুরনক্ষত স্বাস্থ্য তথথ্য (protected health 

information, PII) ইভম্ নিঠিপভরে অন্তেু্ক ক্ত ররবা উনিত িয়। অশতশেক্ত ্রোথশমক হস্তরক্ষপ প্রোগ্রোম (EIP) পেফরোরেল তরথ্য ন্য় সহরমমী নিঠি -  
বথ্যনক্তগতেবাভব শিবাক্তররণভেবাগথ্য তথথ্য নবনিমভয়র জিথ্য ই-স্মই্ বথ্যবহবার ররবার জিথ্য অনেেবাবরীয় সম্মনতর নবষভয় ্বাথনমর হস্ভক্ষপ ্দবািরবারীভদর 
স্পষ্টীররণ,সংক্বান্ত আরও তথথ্য স্দিুি।

সমস্ত ্রোথশমক পেফরোরেল পসরোরস্ে জন্য পশেশিটি 4 পদখুন 

https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/memoranda/2009-10_early_intervention_parent_consent_to_use_email.htm
https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/memoranda/2009-10_early_intervention_parent_consent_to_use_email.htm
https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/memoranda/2009-10_early_intervention_parent_consent_to_use_email.htm
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পেফরোরেল পসরোরস্ে ্করোে: (শুধমুরোত্র একটি শনব্রোচন করুন) েবা িীভির তবান্রবা স্থভর সবভিভয় েবাভ্বা মবািবায়

• বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবক
• ববাববা-মবা
• বনু্/আত্ীয় (নিনদ্কষ্ট ররুি) েনদ বথ্যনক্তটি আইনি অনেেবাবর হয়

• অন্যরোন্য পরোশেবরোশেক সদস্য (শনশদ্টি করুন)

•  বনু্/আত্ীয় (নিনদ্কষ্ট ররুি) েনদ নরো হয় আইনি অনেেবাবর
• শিশুে ্রোথশমক স্রোস্্যরসবরো ্দরোনকরোেী 

• নিনরৎসর/নশশুভরবাগ নবভশষজ্ 

• হরোসপরোতরোল বরো শলিশনক
• হবাসপবাতবা্
•  স্বাস্থ্যভসববা ্দবািরবারী
• িবজবাতভরর শ্রবণ ্রিীনিং
• সবািবারণ/রনমউনিটি স্বাস্থ্য সুনবিবাসমহূ (স্বািীয় স্বাস্থ্য দপ্তভর অবনস্ত নলিনির)

• কশমউশনটি প্রোগ্রোম/EIP ্দরোনকরোেী
• িবাইল্ড ফবাইন্ড
• স্ড স্রয়বার ্দবািরবারী
• EIP ্দবািরবারী
• স্হড টেবাট্ক  স্্বাগ্বাম
• ইি-হবাউজ/নমউনিনসপথ্যবান্টি রম্কিবারী 
• সু্্ নডন্রিক্ট AKA স্বািীয় নশক্ষবা সংস্বা
• ন্রিনিং এবং মনিটনরং (েঁুনরসম্পন্ন)

• অন্যরোন্য (শনশদ্টি করুন) 

• বনু্ / আত্ীয় (নিনদ্কষ্ট ররুি) েনদ বনু্ হয়
• সমবাজ স্সববামূ্ র সংস্বা
• অিথ্যবািথ্য (নিনদ্কষ্ট ররুি)

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবক তথ্য:

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবক তথ্য: 

• অিগু্হ রভর সম্পূণ্কেবাভব তথথ্য পূরণ ররুি। 

•  অিগু্হ রভর নিনশ্চত ররুি স্ে অন্ততপভক্ষ এরজি অনেেবাবরীয়/আইনি অনেেবাবভরর স্েবাগবাভেবাভগর তথথ্য অন্তেু্ক ক্ত হভয়ভছ এবং সমূ্পণ্কেবাভব পূরণ ররবা 
হভয়ভছ। 

• ্দতি স্স্পভস ্ভতথ্যর ববাববা-মবা/আইনি অনেেবাবভরর পদবী এবং িবাম, স্সইসবাভথ ববাববা-মবা/আইনি অনেেবাবভরর সবাভথ স্েবাগবাভেবাগ ররবা স্েভত পবাভর এমি 
ঠিরবািবা এবং স্ফবাি িম্বরগুন্ অন্তেু্ক ক্ত ররুি।

• ্ভেবাজথ্য হভ্, সন্তবাভির সবাভথ অনেেবাবরীয় সম্পর্ক েুক্ত বথ্যনক্তভর অন্তেু্ক ক্ত ররুি। 

পশেচ�্রোকরোেী/শবকল্প প�রোগরোর�রোরগে নরোম: 

েিি ্ভয়বাজি এবং ্ভেবাজথ্য, অিথ্য এরজি বথ্যনক্তর িবাম এবং স্েবাগবাভেবাভগর তথথ্য অন্তেু্ক ক্ত ররুি েবার মবািথ্যভম অনেেবাবভরর সবাভথ স্েবাগবাভেবাগ ররবা স্েভত পবাভর। 

শিশুটিে সরোরথ সম্পক্: 

নশশুটির সবাভথ এই বথ্যনক্তর সঠির সম্পভর্ক র জিথ্য বসেটি স্ির ররুি।

শিশুটিে নরোম:

নশশুটির পুভরবা িবাম অন্তেু্ক ক্ত ররুি (নশশুর স্শষ িবাম এবং নশশুর ্থম িবাম)। ডবারিবাম বথ্যবহবার ররভবি িবা।

শিশুটিে জন্ম তরোশেখ: 

সন্তবাভির জন্ম তবানরি ফম্কথ্যবাট MM/DD/YYYY।
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শবভরোগ 2:

এই শবভরোগটি পকবল তখনই সম্পথূণ্ কেরো প�রত পরোরে, এবং তথ্য জমরো পদওয়রো প�রত পরোরে, �শদ বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবক এই তথ্য অন্তভ্ুক্ত 
কেরোে জন্য শলশখত সম্মশত ্দরোন করেন। 

এই স্রফবাভর্ ফভম্কর শবভরোগ 2-এ তথথ্য অন্তেু্ক ক্ত ররবার জিথ্য আপনি স্ে শলশখত অশভভরোবকীয় সম্মশত স্পভয়ভছি তবা ্মবাণ ররবার জিথ্য বসেটি স্ির ররুি 
এবং স্বাক্ষর ররুি এবং স্েভরবাভিবা অনতনরক্ত নিনরৎসবা ববা অিথ্যবািথ্য স্ররড্ক  সংেুক্ত ররুি েবা EIP এর জিথ্য সন্তবাভির স্েবাগথ্যতবা নিি্কবারণ ররভত বথ্যবহবার ররবা  
স্েভত পবাভর। 

শনব্রোশচত মথূল্যরোয়ন সংস্রো ্রয়রোজনীয় মথূল্যরোয়রনে ধেন শনধ্রোেণ কেরত পেফরোরেল তথ্য এবং প�রকরোরনরো সং�কু্ত পমশিরকল পেকি্ ব্যবহরোে 
কেরব। এটি গুরুত্বপথূণ্ প� এই পেফরোরেরলে সরোরথ ব্যরোপক তথ্য অন্তভ্ুক্ত কেরো হরয়রে (শলশখত অশভভরোবকীয়/আইশন অশভভরোবরকে সম্মশতরত)। 
EIP-এে জন্য প�রোগ্যতরো শনধ্রোেরণে জন্য একটি ব্যরোপক ্রিীশনং, এবং/অথবরো বহুশবভরোগীয় মথূল্যরোয়ন (MDE), বরো পেীক্ষরো ্রয়রোজন শকনরো তরো 
মথূল্যরোয়ন সংস্রো শনধ্রোেণ কেরব।

পেফরোরেল করোেণ সম্বন্ীয় অশতশেক্ত তথ্য: 

এই নবেবাভগ নশশু সম্পভর্ক  সংগৃহীত স্েভরবাভিবা তথথ্য রভয়ভছ েবা নশশুটিভর EIP-স্ত স্রফবার ররবার রবারণভর সমথ্কি রভর। 

নবরবাশজনিত উভদ্গ (স্েভরবাভিবা পরীক্ষবা সম্পন্ন ররবা হভয়ভছ) এবং এর ববা এরবানির নবরবাশজনিত স্ক্ষভরে নশশুর রবাে্করবানরতবা সম্পভর্ক  অনতনরক্ত তথথ্য ্দবাি ররুি 
েবা এরটি নবরবাশজনিত নব্ম্ব ততনর ররভত পবাভর েবা EIP-এর জিথ্য নশশুর স্েবাগথ্যতবা ্নতষ্বা ররভত পবাভর।
করো�্কে এলরোকরো: 
রবাে্কররী এ্বারবা(গুন্) নিব্কবািি ররুি েবা স্রফবাভর্ স্সবাস্ক সিবাক্ত রভরভছ স্ে নশশুটি এরটি নবরবাশজনিত নব্ম্ব ্দশ্কি ররভছ। 

• অনেভেবানজত
• জ্বািসম্বন্ীয়
• স্েবাগবাভেবাগ
• শবারীনরর (স্ূ্  এবং সূক্ষ্ম স্মবাটর দক্ষতবা এবং দনৃষ্ট, শ্রবণ, ওরবা্ স্মবাটর নফনডং এবং িবাববার স্গ্বার স্ক্ষভরে সমসথ্যবাগুন্ অন্তেু্ক ক্ত)

• সবামবানজর-আভবগজনিত
নিনহ্নত নব্ম্ব সম্পনর্ক ত স্রবাভিবা মন্তবথ্য অন্তেু্ক ক্ত ররুি ববা স্িবাট ররুি স্ে িনথটি সংেুক্ত ররবা হভয়ভছ।

শনণ্য়কৃত অবস্রো(গুশল) এবং পেরোরগে আন্তজ্রোশতক পশ্রশণশবন্যরোস (ICD-10) পকরোি:

স্রফবাভর্ স্সবাভস্কর নশশুর নিণ্কয়রৃত অবস্বা উভলেি ররবা উনিৎ এবং স্রবাভগর আন্তজ্ক বানতর স্শ্রনণনবিথ্যবাস (International Classification of Diseases, ICD-10) 
ডবায়বাগিনসস স্রবাড অন্তেু্ক ক্ত ররভত হভব েবা নশশুর জিথ্য উপেুক্ত। স্রফবাভর্ ফভম্ক এরবানির নিণ্কয়রৃত অবস্বা এবং ICD-10 স্রবাড অন্তেু্ক ক্ত ররবা স্েভত পবাভর।
পশেশিটি 5 পদখুন 

দ্রটিব্য: ্বাথনমর স্রফবাভর্ স্সবাস্কটি এরটি নশশুর অনেেবাবরভর এমি এরটি স্রবাগ নিণ্কয় ররবা অবস্বায় জবািবাভিবার জিথ্য দবায়ী েবার ফভ্ নবরবাশজনিত নব্ম্ব 
হওয়বার উচ্চ সম্বাবিবা রভয়ভছ, ববা নিম্নন্নিতগুন্র EIP স্েবাগথ্যতবার ্ভয়বাজিীয়তবার সবাভথ সবামঞ্জসথ্যপূণ্ক এরটি নিণ্কয় নবরবাশজনিত নব্ম্ব রভয়ভছ:

1. EIP-এর জিথ্য স্েবাগথ্যতবা এরটি মবানটিনডনসনলিিবানর মূ্ থ্যবায়ি (multidisciplinary evaluation, MDE) দ্বারবা নিি্কবানরত হয়।
2. ্বাথনমর স্রফবাভর্ স্সবাভস্কর জিথ্য ন্নিত সম্মনত ্দবাভির গুরুত্ব হ্ েবাভত নিণ্কয় সমথ্কি ররবার জিথ্য ্ভয়বাজিীয় স্ররড্ক  ববা নরভপবাট্ক  স্্রণ ররবা হয়, ববা, 
নশশুভদর ববাববা-মবা ববা অনেেবাবরভদর জিথ্য রবাে্কক্ম েবাভদর স্রবাভিবা স্রবাগ নিণ্কয় ররবা অবস্বা স্িই, এমি স্ররড্ক  ববা নরভপবাট্ক  েবা ্নতভবদভির জিথ্য স্েবাগথ্যতবা 
নিি্কবারভণ সহবায়তবা ররভব ।

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবরকে শলশখত সম্মশতরত অবশহত: 

EIP-এর জিথ্য নশশুর স্েবাগথ্যতবা নিি্কবারভণ সহবায়তবা ররভব এমি স্রবাভিবা নিনরৎসবা ববা অিথ্যবািথ্য স্ররড্ক /নরভপবাট্ক  সংেুক্ত ররুি।

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবরকে স্রোক্ষে এবং তরোশেখ:

অনগু্হ করে লক্ষ্য করুন: েনদ পূরণভেবাগথ্য স্রফবাভর্ ফভম্ক সন্তবাভির স্ররড্ক /নরভপবাট্ক  সংেুক্ত ররবার জিথ্য সম্মনতর জিথ্য নপতবা-মবাতবা/আইিগত 
অনেেবাবভরর ইভ্রট্রনির স্বাক্ষর থবাভর, পসই স্রোক্ষেটিরত একটি ববদ্ুযশতন স্রোক্ষে ববধতরো শচশনিতকরোেীও অন্তভ্ুক্ত থরোকরত হরব (Adobe Acrobat, 
DocuSign ইত্যরোশদ অ্যরোশলিরকিরনে মরোধ্যরম উপলব্ধ) এরত ফরম্ স্রোক্ষরেে তরোশেখ এবং সময় অন্তভ্ুক্ত থরোরক। েনদ স্সই সুরক্ষবা উপ্েথ্য িবা থবাভর 
এবং িবারবা 2-এর জিথ্য নপতবামবাতবা/আইিগত অনেেবাবভরর স্বাক্ষভরর ্ভয়বাজি হয়, তবাহভ্ স্রফবাভর্ ফম্কটি অবশথ্যই শ্টি কেরো হভব েবাভত নপতবা-মবাতবা/
আইি অনেেবাবর রবাগভজর অিনু্নপভত সম্মনতর জিথ্য স্বাক্ষর ররভত পবাভরি। 

এটি তরোরদে সন্তরোরনে শচশকৎসরো সংক্রোন্ত তথ্য EIP-পত প্েণ কেরোে জন্য শপতরোমরোতরো/আইনগত অশভভরোবরকে অবশহত শলশখত সম্মশত শনরদ্ি 
করে।

FOR OFFICE USE ONLY:

এই নবেবাগটি গ্হণরবারী রবাউনন্ দ্বারবা সম্পন্ন হয়।
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অশতশেক্ত আশল্ ইটিরোেরভনিন প্রোগ্রোম (Early Intervention Program, EIP) পেফরোরেল তথ্য/সম্পদ:

নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্রগুভ্শি অথ্যবান্ড পবাবন্র স্হ্থ ্ আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাম স্রফবাভর্ সম্পনর্ক ত: জিস্বাস্থ্য আইভির 25 িবারবার নশভরবািবাম II-A: https://
www.nysenate.gov/legislation/laws/PBH/A25T2-A এবং 10 NYCRR িবারবা 69- 4.3: স্রফবাভর্: https://regs.health.ny.gov/book/export/html/48709 

শ্য় সহকমমীে শচঠি - ব্যশক্তগতভরোরব িনরোক্তর�রোগ্য তথ্য শবশনমরয়ে জন্য ই-পমইল ব্যবহরোে কেরোে জন্য অশভভরোবক সম্মশতে শবষরয় ্রোথশমক 
হস্তরক্ষপ ্দরোনকরোেীরদে স্পটিীকেণ: 
এই িনথভত EIP-এ ই-স্মই্ বথ্যবহবাভরর তথথ্য রভয়ভছ: https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/memoranda/2009-10_
early_intervention_parent_consent_to_use_email.htm 

আশল্ ইটিরোেরভনিন পমরমরোরেন্রোম 94-3: ্রোেশম্ক হস্তরক্ষপ প্রোগ্রোরমে জন্য পেফরোরেল পদ্ধশতগুশল পনুেরোয় জরোশে কেরো হরয়রে< MM/YYYY>৷  
এই িনথভত স্রফবাভর্ ততনরর নবষভয় নিনদ্কষ্ট তথথ্য রভয়ভছ: https://www.health.ny.gov/guidance/oph/cch/bei/94-3.pdf

পকরোথরোয় পেফরোরেল পরোঠরোরত হরব:
নশশুটি বত্ক মবাভি স্ে রবাউনন্ভত থবাভর স্সিবাভি আন ্্ক ইন্বারভেিশি অনফনসয়বাভ্র (Early Intervention Official, EIO) রবাভছ স্রফবাভর্ অবশথ্যই পবাঠবাভত হভব। 
্বাথনমর স্রফবাভর্ উৎসগুন্ মবানর্ক ি স্মই্   ববা ফথ্যবাভসের মবািথ্যভম স্রফবাভর্ স্্রণ ররভত পবাভর। স্পৌরসেবা/রবাউনন্ পনরনিনতর এরটি তবান্রবা এিবাভি পবাওয়বা 
েবাভব: https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/county_eip.htm 

আশল্ ইটিরোেরভনিন প্রোগ্রোম সম্পরক্ শপতরোমরোতরোে জন্য তথ্য: 
অনেেবাবরভদর জিথ্য আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাভমর তথথ্য নিউ ইয়র্ক  স্টেট (New York State, NYS) নডপবাট্ক ভমন্ অফ স্হ্থ আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাম 
ওভয়বসবাইভট অবনস্ত: https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/index.htm 

শনম্নশলশখত প্রোশিওেগুশল NYS-এে বরোশসদেরোরদে জন্য শবনরোমথূরল্য পরোওয়রো �রোয়: 
্বাথনমর সবাহবােথ্য এরটি পবাথ্করথ্য ততনর রভর! (স্্বানশওর েবা জন্ম স্থভর নতি বছর বয়স পে্কন্ত নশশুভদর জিথ্য নবরবাশজনিত মবাই্ফ্রগুন্ভর হবাই্বাইট রভর)

্বাথনমর হস্ভক্ষভপর পদভক্ষপ: ্বারনম্র হস্ভক্ষপ স্্বাগ্বাভমর জিথ্য এরটি অনেেবাবরীয় ্বাথনমর নিভদ্ক নশরবা (এই পুনস্রবাটি ্বাথনমর হস্ভক্ষপ রম্কসূনির বণ্কিবা রভর)

িবজবাতভরর শ্রবণ ন্রিনিং স্্বাশবার:

• আপিবার ববাচ্চবা নর শুিভত পবাভছে?

• আপিবার নশশু নহয়বানরং ন্রিনিং পবাস রভরভছ
• আপিবার নশশুর আভররটি ন্রিনিং ্ভয়বাজি

নলিনিরবা্ ্থ্যবারটিস নিভদ্ক নশরবা (নিউ ইয়র্ক  স্টেট নিভদ্ক নশরবা তবজ্বানির ্মবাণ এবং রবাে্কররী অিশুী্ভির নবষভয় নবভশষজ্ নলিনিরবা্ মতবামভতর উপর নেনতি রভর 
সুপবানরশ ্দবাি রভর):

• অটিজম/পবারেবানসে স্ডভে্পভমন্বা্ নডসঅড্ক বার- স্ছবাট নশশুভদর জিথ্য মূ্ থ্যবায়ি এবং ইন্বারভেিশি (বয়স 0-3 বছর)

• রনমউনিভরশি নডসঅড্ক বার- স্ছবাট নশশুভদর জিথ্য মূ্ থ্যবায়ি এবং ইন্বারভেিশি (বয়স 0-3 বছর)

• ডবাউি নসিভ্বাম- স্ছবাট নশশুভদর জিথ্য মূ্ থ্যবায়ি এবং ইন্বারভেিশি (বয়স 0-3 বছর)

• শ্রবণশনক্ত হ্বাস- স্ছবাট নশশুভদর জিথ্য মূ্ থ্যবায়ি এবং ইন্বারভেিশি (বয়স 0-3 বছর) 

• স্মবাটর নডসঅড্ক বার- স্ছবাট নশশুভদর জিথ্য মূ্ থ্যবায়ি এবং ইন্বারভেিশি (বয়স 0-3 বছর)

• দনৃষ্ট ্নতবন্রতবা- স্ছবাট নশশুভদর জিথ্য মূ্ থ্যবায়ি এবং ইন্বারভেিশি (বয়স 0-3 বছর)

নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্বাস্থ্য দপ্তর (New York State Department of Health, NYSDOH) আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাম (Early Intervention Program, EIP) 
ওভয়বসবাইভট এই সম্পদগুন্ ইভ্রট্রনিরেবাভব পবাওয়বা েবায়। এই নরভসবাস্কগুন্ NYS DOH নবতরণ স্রভ্রের মবািথ্যভম নিউ ইয়ভর্ক র ববানসদেবাভদর নবিবামভূ্থ্য অড্ক বার 
ররবা স্েভত পবাভর। অড্ক বার ফম্কটি NYSDOHEIP ওভয়বসবাইভট ববা নিম্নন্নিত ন্ভকের মবািথ্যভম অথ্যবাভসেস ররবা স্েভত পবাভর: https://www.health.ny.gov/forms/
order_forms/eip_publications.pdf 

https://www.nysenate.gov/legislation/laws/PBH/A25T2-A
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/PBH/A25T2-A
https://regs.health.ny.gov/book/export/html/48709
https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/memoranda/2009-10_early_intervention_parent_consent_to_use_email.htm
https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/memoranda/2009-10_early_intervention_parent_consent_to_use_email.htm
https://www.health.ny.gov/guidance/oph/cch/bei/94-3.pdf
https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/county_eip.htm
https://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/index.htm
https://www.health.ny.gov/forms/order_forms/eip_publications.pdf
https://www.health.ny.gov/forms/order_forms/eip_publications.pdf
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পশেশিটি

পশেশিটি 1

বরোবরো-মরো/আইশন অশভভরোবক পেফরোরেল কেরত আপশতি কেরল কী কেরবন

্বাথনমর স্রফবাভর্ উৎস:

• ্বাথনমর স্রফবাভর্ স্সবাস্ক দ্বারবা গৃহীত স্রফবাভর্ এবং ফভ্বা-আপ পদভক্ষভপর ্নত অনেেবাবভরর আপনতির ন্নিত ডকুভমভন্শি বজবায় রবািভব;

•  অনেেবাবরভর ্বাথনমর হস্ভক্ষপ রম্করত্ক বার (early intervention official, EIO) িবাম এবং স্েবাগবাভেবাভগর তথথ্য ্দবাি ররুি েনদ নশশুটি ্নতবন্ী হওয়বার 
সভদেহ হয় ববা নশশুটি েঁুনরভত থবাভর;

•  দইু মবাভসর মভিথ্য, অনেেবাবভরর সবাভথ ফভ্বা-আপ ররবার জিথ্য েুনক্তসঙ্গত ্ভিষ্টবা ররুি এবং উপেুক্ত হভ্, অনেেবাবর আপনতি িবা ররভ্ নশশুটিভর EIP-এ 
পবাঠবাি৷

পশেশিটি 2

শনধ্রোশেত শবকরোিজশনত শবলরম্বে উচ্ সম্রোবনরো সহ িরোেীশেক এবং মরোনশসক অবস্রোে অন্তভ্ুক্ত: (10 NYCRR 69-4.3(f))

• স্ক্বাভমবাভসবামবা্ অস্বােবানবরতবা নবরবাশগত নব্ভম্বর সবাভথ েুক্ত (স্েমি, ডবাউি নসিভ্বাম)

• নবরবাভশ নব্ভম্বর সবাভথ েুক্ত নসভড্বাম এবং অবস্বা (স্েমি, ভ্রূণ অথ্যবা্ভরবাহ্ নসভড্বাম)

• নিউভরবামবাসকু্বার নডসঅড্ক বার (স্েমি, স্সনর্বা্ পবা্নস, স্পবাইিবা নবনফডবা, মবাইভক্বাভসফবান্ ববা মথ্যবাভক্বাভসফবান্ সহ স্র্রেীয় স্বায়ু নসিভ্বামভর ্েবানবত 
রভর এমি স্রবািও বথ্যবানি)

• মনস্ভকের বথ্যবারভটনরয়বা/েবাইরবা্ সংক্মণ ববা মবাথবা/স্মরুদভন্ডর আঘবাভতর পভর স্র্রেীয় স্বায়ুতভন্ত্রর (central nervous system, CNS) অস্বােবানবরতবার 
নলিনিরবা্ ্মবাণ

• শ্রবণ ্নতবন্রতবা (এরটি নিণ্কয় ররবা শ্রবণশনক্ত েবা নিনরৎসবা ববা অভত্বাপিবাভরর মবািথ্যভম সংভশবািি ররবা েবায় িবা)
• দনৃষ্ট ্নতবন্রতবা (এরটি নিণ্কয়রৃত দনৃষ্ট ্নতবন্রতবা েবা নিনরৎসবার মবািথ্যভম সংভশবািি ররবা েবায় িবা (িশমবা ববা রন্বাক্ট স্্সি ববা সবাজ্ক বানর সহ)

• নিণ্কয় ররবা মবািনসর অবস্বা (স্েমি, তশশব এবং তশশভবর ্নতনক্য়বাশী্ সংেুনক্ত বথ্যবানি)

• আভবগগত/আিরণগত বথ্যবানি
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পশেশিটি 3

অক্ষমতরোে ঝঁুশকরত থরোকরো শিশুরদে পেফরোরেল শনম্নশলশখত শচশকৎসরো/বজশবক বরো বিিবকরোলীন ঝঁুশকে মরোনদরডেে শভশতিরত কেরো হরব:

শনওরনটরোল ঝঁুশকে মরোনদডে পপরোস্ট-শনওরনটরোল পেবতমী ঝঁুশকে 
মরোনদডে অন্যরোন্য ঝঁুশকে মরোনদডে

• জভন্মর সময় ওজি 1000-1501 গ্বাম
• গে্ক রবা্ীি বয়স 33 সপ্তবাভহর রম
• স্র্রেীয় স্বায়ুতভন্ত্রর ক্ষনত ববা অস্বােবানবরতবা (িবজবাতভরর নিিুঁনি, 
ইন্টবাক্বানিয়বা্ স্হভমবাভরজ, 48 ঘণ্বার স্বনশ স্েনন্ভ্টর সবাভপবাভট্ক র 
্ভয়বাজি, ববাথ্ক ট্রমবা সহ)

• জন্মগত নবর্বাঙ্গতবা
• অথ্যবাসনফনসেয়বা (5 নমনিভট অথ্যবাপগবার স্স্বার 3 ববা তবার রম)
• স্পশীর স্ভর অস্বােবানবরতবা (হবাইপবারভটবানিনসটি ববা 
হবাইভপবাভটবানিনসটি)

• হবাইপবারনবন্রুনবভিনময়বা (> 20mg/dl)
• হবাইভপবাগ্বাইভসনময়বা (20 mg/dl-এর নিভি নসরবাম গ্লুভরবাজ)
• বনৃদ্ধর ঘবাটনত/পুনষ্টজনিত সমসথ্যবা (স্েমি, গে্ক রবা্ীি বয়ভসর জিথ্য 
স্ছবাট; উভলেিভেবাগথ্য িবাওয়বাভিবার সমসথ্যবা)

•  জন্মগত স্মটবাবন্র নডসঅড্ক বার (Inborn Metabolic Disorder, 
IMD) এর উপনস্নত

• ্সবরবা্ীি ববা জন্মগতেবাভব সংক্মণ (স্েমি, HIV, স্হপবাটবাইটিস 
B, নসনফন্স)

• নিওভিটবা্ ইিভটিনসে স্রয়বার ইউনিট (Neonatal Intensive  
Care Unit, NICU)-এ 10 ববা তবার স্বনশ নদি হবাসপবাতবাভ্ েনত্ক

• মবাতৃত্বরবা্ীি অথ্যবা্ভরবাহ্ অপবথ্যবহবার
• মবাতৃগে্ক রবা্ীি অববি পদবাভথ্কর অপবথ্যবহবার
• পনরনিত সম্বাবথ্য নবরবাভশর ্েবাব সহ স্থরবানপউটির ওষুভির 
জন্মপূব্ক এসেভপবাজবার (স্েমি, সবাইভরবাট্রনপর ওষুি, 
অথ্যবানন্রিেবা্ভসন্, অথ্যবানন্ভিবালিবানটের)

• মবাতৃত্বরবা্ীি PKU
• নসভড্বামবা্ উপস্বাপিবা ববা ্বাথনমর িবজবাতর নশশুর শ্রবণ ্রিীনিং 
বথ্যথ্কতবা সহ পবানরববানরর ইনতহবাভসর উপর নেনতি রভর শ্রবণশনক্ত 
হ্বাভসর েঁুনর এবং নশশুর ফভ্বা-আপ ্রিীনিং ্ভয়বাজি।

• অন্ত্ব ববা গুরুতর দনৃষ্ট ্নতবন্রতবার রবারভণর পবানরববানরর 
ইনতহবাস সহ দনৃষ্ট ্নতবন্রতবার েঁুনর

• এরটি স্জভিটির নসভড্বাভমর উপনস্নত েবা নবরবাশগত নব্ভম্বর েঁুনর 
ববািবাভত পবাভর

• অনেেবাবর ববা পনরিে্কবারবারী 
নবরবাশজনিত অবস্বা সম্পভর্ক  উনদ্গ্ন

• স্র্রেীয় স্বায়ুতভন্ত্রর নবরবাভশর জিথ্য ্েবাব 
সহ গুরুতর অসুস্তবা ববা আঘবাতজনিত 
আঘবাত এবং 10 ববা তবার স্বনশ নদভির জিথ্য 
স্পনডয়বানট্রর ইিভটিনসে স্রয়বার ইউনিভট 
হবাসপবাতবাভ্ েনত্ক র ্ভয়বাজি

• উচ্চ নশরবাস্ রভক্তর মবারেবা (15 mcg/dl ববা 
তবার উপভর)

• বনৃদ্ধর ঘবাটনত/পুনষ্টমূ্ র রম্কসূনি (স্েমি, 
উভলেিভেবাগথ্য তজব ববা অবজব বথ্যথ্কতবা-
উন্নয়ি, উভলেিভেবাগথ্য আয়রি-ঘবাটনত 
রক্তবাল্পতবা

• দীঘ্কস্বায়ী ববা গুরুতর ওটিটিস নমনডয়বা 
(সব্কনিম্ন 3 মবাভসর জিথ্য ক্মবাগত)

• HIV সংক্মণ
• নশশু নিে্কবাতি ববা দবু্কথ্যবহবার নিভদ্ক নশত 
স্ক্ষভরে

• ্সবপূব্ক েত্ন িবা থবারবা
• জন্মপূব্ক নবরবাশজনিত অক্ষমতবা 
ববা গুরুতর এবং ক্মবাগত 
মবািনসর অসুস্তবা নিণ্কয় ররবা

• অনেেবাবরীয় সবাবটেথ্যবাসি 
অপবথ্যবহবার

• 6 মবাস বয়ভসর মভিথ্য স্রবাভিবা 
েবাভ্বা নশশু পনরিে্কবা স্িই ববা 
টিরবাদবাভি উভলেিভেবাগথ্য নব্ম্ব

• ্বাথনমর স্রফবাভর্ স্সবাস্ক দ্বারবা 
নিনহ্নত অিথ্যবািথ্য েঁুনরর মবািদণ্ড
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্রোথশমক পেফরোরেল উৎস 

নিম্নন্নিত ্বাথনমর স্রফবাভর্ উতসগুন্, এরটি নশশু ববা নশশুভর সিবাক্ত ররবার দইু করো�্শদবরসে মভিথ্য, েবার বয়স নতি বছভরর রম এবং তবার ্নতবন্ী ববা 
্নতবন্ী হওয়বার েঁুনর রভয়ভছ বভ্ সভদেহ ররবা হভছে, এই জবাতীয় নশশু ববা স্ছবাট ববাচ্চবাভর উভলেি ররভত হভব স্পৌরসেবা দ্বারবা মভিবািীত আনিরবানররভদর রবাভছ, েনদ 
িবা নশশুটিভর ইনতমভিথ্যই স্রফবার ররবা হয় ববা েনদ িবা অনেেবাবর বস্তু: 

• সমস্ বথ্যনক্ত েবারবা স্েবাগথ্য রমমী েবারবা তবাভদর ্বাইভসসি, সবাটি্ক নফভরশি ববা স্রনজভ্রিশি দ্বারবা অিভুমবানদত পনরমবাভণ পনরভষববা ্দবাি রভর 

• সমস্ অিভুমবানদত মূ্ থ্যবায়িরবারী, পনরভষববা সমন্বয়রবারী, এবং ্বাথনমর হস্ভক্ষপ পনরভষববা ্দবািরবারী
• হবাসপবাতবা্সমহূ
• নশশু স্বাস্থ্য পনরভষববা ্দবািরবারী
• স্ডভরয়বার স্্বাগ্বাম
• স্বািীয় স্বািীয় ইউনিট (স্বািীয় স্বাস্থ্য দপ্তর)

• স্বািীয় সু্্ নডন্রিক্ট
•  নশশু র্থ্যবাণ বথ্যবস্বায় সররবারী সংস্বা এবং রমমীসহ স্বািীয় সমবাজভসববা স্জ্বাসমহূ
• সবািবারণ স্বাস্থ্য সুনবিবাসমহূ
• গবাহ্ক স্থ্য নহংসবা আশ্রয়স্্ এবং এভজনসিসমহূ
• গৃহহীি পনরববাভরর জিথ্য আশ্রয়স্্
• সবািবারণ স্বাস্থ্য আইভির (Public Health Law) িবারবা 28, মবািনসর সুস্তবা আইভির (Mental Hygiene Law) িবারবা 16, ববা মবািনসর সুস্তবা আইভির  

(Mental Hygiene Law) িবারবা 31-এর অিীভি অিভুমবানদত স্েভরবাভিবা নলিনির অপবাভরটর

পশেশিটি 5

আন্তজ্ক বানতর ডবায়বাগভিবাজড রনন্ডশি স্রবাডসমহূ (International Diagnosed Conditions Codes, ICD-10 স্রবাড) -এর এরটি বত্ক মবাি তবান্রবা এবং আন ্্ক 
ইন্বারভেিশি স্্বাগ্বাভমর জিথ্য স্েবাগথ্যতবা নিি্কবারভণ বথ্যবহবাভরর জিথ্য নবরবাশজনিত নব্ম্ব হওয়বার উচ্চ সম্বাবিবাসহ এরটি স্েবাগথ্য ডবায়বাভগবািজড শত্ক  নহসবাভব তবাভদর 
মভিবা বজবায় রবািবা হভয়ভছ এবং স্টেট আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্ডটবা নসভটেম-এ স্হ্থ রমবাস্ক নসভটেম (Health Commerce System, HCS)-এ অথ্যবাভসেস ররবা স্েভত 
পবাভর।   

েবাভদর HCS এবং স্টেট আন ্্ক ইন্বারভেিশি স্ডটবা নসভটেভম অথ্যবাভসেস স্িই, তবাভদর জিথ্য এই তথথ্য স্টেট নফসরবা্ এভজন্ (State Fiscal Agent)-এর (PCG) 
ওভয়বসবাইভটর মবািথ্যভমও অথ্যবাভসেস ররবা স্েভত পবাভর: www.eibilling.com। ওভয়বসবাইভটর Knowledge Base টথ্যবাভব সবাি্ক  নফিবার বথ্যবহবার রভর ICD স্রবাভডর 
সবাম্প্রনতর আপভডট ররবা তবান্রবা পবাওয়বা েবাভব। 

http://www.eibilling.com

